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Când bunurile sunt 
livrate în UE dintr-o 
țară non-UE, trebuie 
să plătiți TVA, la fel 
ca pentru bunurile 
cumpărate în UE.

Dacă valoarea bunurilor 
comandate depășește 
150 EUR, este posibil  
să fiți nevoit să plătiți  
și taxe vamale,  
pe lângă TVA, atunci 
când acestea intră în UE.

Accizele se 
percep și atunci 
când comandați 
produse din tutun 
sau alcool dintr-o 
țară non-UE.

Cum plătesc taxele datorate pentru comanda mea?

Când cumpărați online dintr-o țară non-UE, vânzătorul poate include TVA-ul pentru 
import în prețul total pe care vi-l percepe pentru bunuri. Aceasta înseamnă  
că vânzătorul folosește Ghișeul unic pentru import (IOSS), iar TVA-ul este încasat  
în avans. 

Prin utilizarea IOSS, bunurile beneficiază de o vămuire mai rapidă, deoarece nu 
vor mai fi oprite la frontieră pentru plata TVA-ului. În acest caz, nu este necesară 
nicio altă acțiune din partea dumneavoastră. 

TVA-UL PENTRU 
BUNURILE 
IMPORTATE
UTILIZAREA 
GHIȘEULUI UNIC 
PENTRU IMPORT 
(IOSS)

În cazul în care vânzătorul nu folosește IOSS, operatorul poștal sau curierul se va asigura 
că TVA-ul pentru import este perceput la livrarea coletului. În acest caz, dvs. va trebui  
să plătiți TVA-ul la livrare.

Veți primi o factură pentru TVA (și, dacă este cazul, pentru accize și/sau taxe vamale) 
de la autoritățile vamale, operatorul poștal sau curier. Va trebui să plătiți această factură 
înainte de a primi bunurile. 

Operatorii poștali și curierii pot percepe, de asemenea, o taxă de comisionariat vamal.

TVA-UL 
PENTRU 
BUNURILE 
IMPORTATE
PLATA LA 
FRONTIERĂ

CUMPĂRAȚI BUNURI 
ONLINE DIN ȚĂRI NON-UE?
Informați-vă cu privire la noile reguli

Până la 1 iulie 2021, puteați achiziționa bunuri fără TVA atunci când valoarea acestora nu depășea 22 EUR.  
De la 1 iulie 2021, scutirea de TVA a bunurilor cu valoarea mai mică de 22 EUR va fi eliminată și va trebui să 
plătiți TVA pentru toate achizițiile dvs. online. Pentru a evita surprizele neplăcute atunci când comandați online 
din țări non-UE, citiți întotdeauna cu atenție clauzele și condițiile, inclusiv informațiile referitoare la taxe și impozite.

Ce taxe aș putea avea de plătit?

Accize Taxe vamaleTVA-ul pentru bunurile importate

Exemplul 1 Exemplul 2

IZABELA
din Polonia comandă pantofi 
în valoare de 100 EUR (fără 
TVA) din SUA, de pe un site 
web din SUA. 

Compania americană este 
înregistrată la IOSS într-o țară 
din UE, în acest exemplu Italia.

din Cipru comandă produse 
electronice de la un vânzător online 
cu sediul în China. 

Produsele electronice valorează  
50 EUR (fără TVA). 

Compania chineză nu s-a înregistrat 
la IOSS.

XENIOS

Xenios plătește 50 EUR vânzătorului online.

El va primi apoi o factură de la 
autoritățile vamale cipriote, de la 
operatorul poștal sau de la firma de 
curierat, în baza căreia va plăti TVA-ul 
la import.

De asemenea, Xenios ar putea fi nevoit 
să plătească o taxă de manipulare 
operatorului poștal sau companiei  
de curierat. 

La plata pantofilor, compania 
americană percepe TVA-ul de 
23%, conform reglementărilor 
poloneze. În total, Izabela 
plătește 123 EUR.
 
Izabela primește apoi bunurile 
direct la domiciliu, fără a fi 
nevoită să plătească TVA-ul 
la momentul importului. 

  Puteți găsi informații complete despre cumpărăturile online din țările non-UE la adresa https://ec.europa.eu/vat-ecommerce

comerțul electronic acum mai simplu

noi reguli  
privind 
TVA, adaptate  
cerințelor pe viitor

TVA



TOT CE TREBUIE SĂ  
ȘTIȚI DESPRE NOILE  
REGULI DE TVA PENTRU  
COMERȚUL ELECTRONIC
Informații pentru consumatorii din UE

UE modernizează aplicarea taxei pe valoare adăugată (TVA) in 

tranzacțiile transfrontaliere de comerț electronic. Noile reguli de 

TVA pentru comerțul electronic in UE sunt potrivite pentru o piață 

unică digitală: mai echitabile, mai simple și mai rezistente la fraudă.

În calitate de consumator din UE, nu trebuie să faceți nimic în mod 

direct și nu este nevoie să vă schimbați obiceiurile sau locurile în 

care faceți cumpărături. Dar, este important să știți că, începând 

cu 1 iulie 2021, scutirea de TVA pentru importul de bunuri a căror 

valoare  nu depășește 22 EUR va fi eliminată. Ca urmare, TVA va fi 

datorata pentru toate bunurile importate în UE. Astfel, bunurile 

importate din afara UE nu mai au un tratament preferențial în ce 

privește TVA, comparativ cu bunurile achiziționate din interiorul UE.

Prin urmare, din iulie 2021, noile reguli:

 asigură plata TVA in țara unde are loc consumul de bunuri și 

servicii;

 restabilesc concurența loială între jucătorii de pe piața 

comerțului electronic din Europa și cei din străinătate, precum 

și între comerțul electronic și magazinele tradiționale, un aspect 

care devine și mai important în contextul crizei provocate de 

COVID-19;

 oferă companiilor un sistem simplu și uniform de declarare și de 

plată a obligațiilor lor privind TVA din tranzacțiile transfrontaliere 

către cumpărătorii din UE prin intermediul a două sisteme 

online noi: ghișeul unic pentru TVA (OSS) și ghișeul unic pentru 

importuri (IOSS).

Ce se schimbă de la 1 iulie 2021?

REGULILE PRIVIND TVA 
PENTRU COMERȚUL 
ELECTRONIC SE SCHIMBĂ.
INFORMAȚI-VĂ!
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cerințelor pe viitor



Dezvoltarea comerțului electronic, favorizata de evoluțiile 

tehnologice, a schimbat modul în care facem comerț, afaceri și 

cumpărături. Această tendință s-a accentuat ca urmare a pandemiei 

de COVID-19 și a restricțiilor din Europa - și se va accentua și în viitor.

Scutirea actuală dezavantajează companiile din UE care trebuie 

să perceapă întotdeauna TVA. Astfel, bunurile importate intră 

în competiție neloială cu bunurile provenite din  UE. Abuzul 

acestei scutiri de TVA la import conduce la o concurență neloială 

suplimentară.

În prezent, regulile de TVA trebuie să fie actualizate, astfel încât 

toată lumea să beneficieze de impozitare mai corectă și de un 

proces mai simplu de declarare și plată a TVA.

Cetățenii UE vor putea observa o creștere a veniturilor publice 

cu 7 miliarde EUR anual – o transparență mai mare a proceselor 

va contribui la creșterea plăților de TVA și la reducerea fraudei 

privind TVA.

 Scopul noilor norme privind TVA 
pentru comerțul electronic

 Beneficii pentru dvs., 
consumatorul

  Informații suplimentare https://ec.europa.eu/vat-ecommerce

Nu trebuie să faceți nimic special pentru a respecta noile norme 

privind TVA din postura de cumpărător online în Europa. Acestea 

au fost concepute pentru a asigura atât impozitarea corectă, cât și 

reguli privind TVA mai simple și uniforme pentru toți cei implicați.

În plus, începând cu data de 1 iulie 2021, aceste modificări nu 

vor însemna costuri suplimentare la vamă pentru bunurile cu 

o valoare care nu depășește 150 EUR pe care le achiziționați din 

afara UE dacă vânzătorul se înregistrează în noul sistem de TVA și 

utilizează ghișeul unic pentru importuri (IOSS). Veți ști cu siguranță 

prețul final pe care îl plătiți online, fără niciun impozit surpriză la 

livrare – indiferent dacă produsul vine din interiorul sau din afara 

UE. Dacă vânzătorul nu se înregistrează în IOSS, va trebui să plătiți 

TVA și posibil și unele taxe de vămuire facturate de transportatorul 

bunurilor, atunci când bunurile sunt importate în UE.



TOT CE TREBUIE SĂ 
ȘTIȚI DESPRE NOILE 
REGULI DE TVA PENTRU 
COMERȚUL ELECTRONIC
Informații pentru operatorii poștali și curieri

Noile reguli de TVA vor fi implementate în iulie 2021 pentru vânzările 

la distanță de bunuri din interiorul și din afara UE. Începând cu 1 iulie 

2021, scutirea de taxa pe valoare adăugată (TVA) pentru importul 

de bunuri cu o valoare care nu depășește 22 EUR va fi eliminată. 

Ca urmare, TVA va fi datorată pentru toate bunurile importate în UE. 

Pentru bunurile importate cu o valoare care nu depășește 150 EUR 

sunt disponibile două mecanisme simplificate de colectare a TVA:

1. Unul pentru vânzătorii online și piețele/platformele online 

care pot colecta direct TVA de la cumpărător și pot raporta și 

plăti acest TVA în noul sistem electronic denumit ghișeul unic 

pentru importuri (IOSS)1;

2. Unul pentru operatorii poștali și curieri pentru declararea și plata 

TVA la import (mecanism special), în cazul în care vânzătorii 

sau piețele online/platformele nu au ales să se înregistreze în 

sistemul IOSS.

1 Informații suplimentare privind IOSS pot fi găsite pe site-ul nostru web https://ec.europa.eu/vat-ecommerce

Nimic nu se schimbă în ceea ce privește colectarea taxelor vamale și 

a TVA pentru bunurile importate cu o valoare mai mare de 150 EUR.

În calitate de jucători cheie în transportul și distribuția bunurilor, vă 

aflați în prima linie pentru declararea mărfurilor la vamă. Informați-vă 

și sfătuiți-vă clienții cu privire la modul de adaptare la noul proces.

Ce se schimbă de la 1 iulie 2021?

ADAPTAȚI-VĂ 
PROCESELE ȘI 
PROCEDURILE LA 
NOILE REGULI DE TVA
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Când se înregistrează în IOSS, vânzătorii online sau piețele/

platformele online primesc un număr de identificare in scopuri 

de TVA pentru IOSS. Acest număr de identificare in scopuri de 

TVA pentru IOSS este utilizat de operatorii poștali și de curieri 

pentru a declara bunurile la import către autoritățile vamale. Ei 

pot face acest lucru în orice stat membru, indiferent de destinația 

bunurilor. Autoritățile vamale verifică validitatea numărului de 

identificare in scopuri de TVA pentru IOSS și apoi pachetul poate 

fi livrat clientului. Nimic mai simplu!

Dacă vânzătorii online sau piețele/platformele online nu se 

înregistrează pentru IOSS, TVA trebuie colectata înainte ca bunurile 

să poată fi livrate clientului. În această situație, bunurile pot fi 

vămuite numai în statul membru în care vor fi livrate clientului. 

Colectarea TVA se poate face:

 folosind mecanismul special: operatorii poștali și curierii 

vor colecta TVA de la client și îl vor plăti lunar autorităților 

competente.

Această simplificare oferă beneficii in termen de disponibilități 

bănești  operatorilor poștali și curierilor pentru a compensa 

sarcinile administrative suplimentare legate de colectarea TVA;

 folosind procedurile vamale standard: clientul va plăti TVA 

către operatorii poștali sau curieri sau direct către autoritățile 

competente.

 Ce trebuie să facă operatorii 
poștali și curierii?

Regulile privind vânzările la distanță ale bunurilor intra-UE se 

simplifică pentru companiile care-și desfășoară activitatea 

online și piețele/platformele online, ducând la reducerea poverii 

administrative și la crearea premiselor pentru creșterea comerțului 

electronic în cadrul UE. Operatorii poștali și curierii pot beneficia de 

piața unică digitală UE deoarece nu există frontiere în interiorul UE.

 Ce se întâmpla cu vânzările la 
distanță în interiorul UE?

 responsabilizare mai mare: În calitate de jucători cheie în 

transportul și distribuția bunurilor, vă aflați în prima linie pentru 

declararea mărfurilor la vamă;

 procesare mai rapidă: Noile reguli, inclusiv trecerea la 

transmiterea de date electronice, urmăresc să simplifice 

procedurile și să asigure o vămuire mai rapidă, astfel încât să 

puteți livra mai repede bunurile către clienții dumneavoastră..

 Beneficii pentru operatorii 
poștali și curieri

Vânzările la distanță de bunuri 
importate din țări terțe sau din teritorii 
terțe se referă la livrările de bunuri 
expediate sau transportate de către sau 
în numele furnizorului, inclusiv atunci 
când furnizorul intervine in mod indirect 
în transportul sau expedierea bunurilor 
către un client dintr-un stat membru.

Vânzările la distanță de bunuri 
intra-UE se referă la livrările de bunuri 
(care sunt deja în liberă circulație în UE) 

aflate într-un stat membru, care sunt 
vândute și trimise de către sau în numele 
furnizorului/vânzătorului unui client 
dintr-un alt stat membru.

Statele membre UE sunt Austria, 
Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Croația, 
Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, 
Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, 
Lituania, Luxemburg, Malta, Țările de Jos, 
Polonia, Portugalia, România, Slovacia, 
Slovenia, Spania, Suedia și Ungaria.

Glosar

  Informații suplimentare https://ec.europa.eu/vat-ecommerce



IOSS facilitează colectarea, declararea și plata TVA pentru 
interfețele electronice care efectuează vânzări la distanță de 
bunuri importate către cumpărători din UE. De asemenea, 
IOSS faciliteaza procesul pentru cumpărător, care este taxat 
doar la momentul achiziției și, prin urmare, nu se confruntă cu 
niciun fel de taxe neașteptate atunci când bunurile sunt livrate. 
Dacă interfața electronică nu este înregistrată pentru IOSS, 
cumpărătorul trebuie să plătească TVA și, de obicei, o taxă de 
vămuire percepută de transportator în momentul importării 
bunurilor în UE.

  Ce este Ghișeul unic 
pentru import (IOSS)?

Atunci când o interfață electronică facilitează vânzărila 
distanță de bunuri importate efectuate de către un vânzător 
și bunurile:
  sunt expediate sau transportate din afara UE la momentul 

vânzării;
  sunt expediate sau transportate în loturi cu o valoare 

care nu depășește 150 EUR;
  nu fac obiectul accizelor (aplicate în mod obișnuit 

produselor din alcool sau tutun).

Se consideră că interfața electronică a facilitat vânzarea 
(vânzările) la distanță de bunuri importate atunci când 
permite unui cumpărător și unui vânzător să intre în contact 
prin intermediul interfeței electronice, iar rezultatul final este 
vânzarea bunurilor către cumpărătorul respectiv.

 Când devine o interfață 
electronică răspunzătoare 
pentru TVA aferentă 
vânzărilor la distanță de 
bunuri importate?

TOT CE TREBUIE SĂ ȘTIȚI  
DESPRE GHIȘEUL UNIC  
PENTRU IMPORT (IOSS)
Informații pentru interfețele electronice care facilitează vânzări

Începând cu 1 iulie 2021, scutirea de taxa pe valoare 
adăugată (TVA) pentru importul în UE de bunuri a căror 
valoare nu depășeste 22 EUR va fi eliminată. Ca urmare, 
TVA va fi datorata pentru toate bunurile importate în UE. 
Dacă vânzarea de bunuri către cumpărători din UE este 
facilitată printr-o interfață electronică, se consideră că 

interfața electronică a efectuat vânzarea și este în principiu 
răspunzătoare pentru plata TVA.
Ghișeul unic pentru import (IOSS) a fost creat pentru a facilita 
și simplifica declararea și plata TVA pentru vânzările la distanță 
de bunuri importate a căror valoare nu depășește 150 EUR.

Ce se schimbă de la 1 iulie 2021?

IOSS FACILITEAZĂ 
COLECTAREA, 
DECLARAREA ȘI PLATA 
TVA

© Uniunea Europeană, 2021

PDF ISBN 978-92-76-24020-4  doi:10.2778/760813  KP-03-20-664-RO-N

comerțul electronic acum mai simplu 

noi reguli 
privind  
TVA, adaptate 
cerințelor pe viitor



Vânzările la distanță de bunuri 
importate din țări terțe sau din teritorii 
terțe se referă la livrările de bunuri 
expediate sau transportate de către sau 
în numele furnizorului/vânzătorului, 
inclusiv atunci când furnizorul intervine 
in mod indirect în transportul sau 
expedierea bunurilor către un client 
dintr-un stat membru.

Interfața electronică reprezintă un 
concept larg, care permite comunicarea 
între două sisteme independente 
sau între sistem și utilizatorul final cu 
ajutorul unui dispozitiv sau program. O 
interfață electronică poate include un 
site web, un portal, un gateway, o piață 
online, o interfață pentru programul 
aplicației (application program 
interface, API) etc.

Un intermediar este o persoană 
impozabilă stabilită în UE. Persoana 
respectivă trebuie să îndeplinească 
obligațiile stabilite în cadrul IOSS, 

inclusiv cele privind declararea și plata 
TVA pentru vânzările la distanță de 
bunuri importate. Acest intermediar 
va primi un număr de identificare în 
scopuri de TVA pentru IOSS pentru 
fiecare persoană impozabilă pentru 
care este desemnat.

Persoanele impozabile care nu sunt 
stabilite în UE trebuie să desemneze un 
intermediar pentru a putea utiliza sistemul 
IOSS. Celelalte categorii de persoane 
impozabile pot desemna un intermediar, 
dar nu sunt obligate să facă acest lucru.

Statele membre ale UE sunt Austria, 
Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Croația, 
Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, 
Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, 
Lituania, Luxemburg, Malta, Țările de Jos, 
Polonia, Portugalia, România, Slovacia, 
Slovenia, Spania, Suedia și Ungaria.

Glosar

   Informații suplimentare  
https://ec.europa.eu/vat-ecommerce

Interfețele electronice înregistrate pentru IOSS vor plăti TVA 
colectat din vânzarea către un cumpărător dintr-un stat 
membru al UE, în locul vânzătorului propriu-zis. Cota de TVA 
este cea aplicabilă în statul membru al UE în care urmează 
să fie expediate bunurile. Informațiile privind cotele de TVA 
în UE sunt disponibile atât pe site-ul Comisiei Europene1 cât 
și pe site-urile administrațiilor fiscale naționale.

1 https://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/vatSearchForm.html

 Cum funcționează sistemul 
IOSS?

Interfața electronică se poate înregistra pe portalul IOSS al 
oricărui stat membru UE începând cu 1 aprilie 2021. Dacă 
interfața electronică nu este stabilită în UE, va trebui în mod 
normal să desemneze un intermediar stabilit în UE pentru 
a îndeplini obligațiile privind TVA in cadrul IOSS.

Această înregistrare IOSS este valabilă pentru toate vânzările 
la distanță de bunuri importate către cumpărători din UE.

 Cum se poate înregistra o 
interfață electronică pentru IOSS?

  să indice/afișeze valoarea TVA care urmează a fi 
achitată de cumpărătorul din UE, cel mai târziu la 
finalizarea procesului de comandă;

  să asigure colectarea TVA de la cumpărător pentru livrarea 
tuturor bunurilor eligibile care au un stat membru UE 
ca destinație finală;

  în măsura în care este posibil, să indice pe factură prețul 
plătit de cumpărător în EUR;

 să depună o declarație lunară de TVA în format electronic 
prin intermediul portalului IOSS din statul membru în 
care interfața electronică este înregistrată pentru IOSS;

 Ce trebuie să facă o interfață 
electronică care utilizează 
sistemul IOSS?

 să efectueze o plată lunară a TVA declarată în declarația 
de TVA către statul membru în care interfața electronică 
este înregistrată pentru IOSS;

 să păstreze timp de 10 ani evidența tuturor vânzărilor 
eligibile pentru IOSS;

 să colaboreze cu vânzătorul propriu-zis al bunului 
(bunurilor) pentru a se asigura că informațiile necesare 
pentru vămuirea în UE, inclusiv numărul de identificare 
în scopuri TVA pentru IOSS, ajung la vama UE prin care 
vor fi importate bunurile.

Interfața electronică nu trebuie să colecteze și/
sau să declare TVA pentru vânzările la distanță de 
bunuri importate în următoarele situații:
  Vânzătorul propriu-zis vinde mai multe bunuri 

aceluiași cumpărător, iar aceste bunuri sunt 
expediate într-un pachet cu o valoare mai mare 
de 150 EUR. Aceste bunuri vor fi impozitate la 
efectuarea vămuirii în statul membru al UE.

SE VOR APLICA 
UNELE EXCEPȚII



Vânzătorii înregistrați în sistemul IOSS trebuie să aplice TVA 
la vânzarea bunurilor destinate unui cumpărător dintr-un 
stat membru al UE. Cota de TVA este cea aplicabilă în statul 
membru al UE în care urmează să fie expediate bunurile. 
Informațiile privind cotele de TVA în UE sunt disponibile 
atât pe site-ul Comisiei Europene,1 cât și pe site-urile 
administrațiilor fiscale naționale.

1 https://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/vatSearchForm.html

 Cum funcționează sistemul 
IOSS?

IOSS facilitează colectarea, declararea și plata TVA pentru 
vânzătorii care efectuează vânzări la distanță de bunuri 
importate către cumpărători din UE. De asemenea, IOSS 
faciliteaza procesul pentru cumpărător, care este taxat doar 
la momentul achiziției și, prin urmare, nu se confruntă cu 
niciun fel de taxe neașteptate atunci când bunurile sunt 
livrate. Dacă vânzătorul nu este înregistrat pentru IOSS, 
cumpărătorul trebuie să plătească TVA și, de obicei, o 
taxă de vămuire percepută de transportator în momentul 
importării bunurilor în UE.

  Ce este Ghișeul unic 
pentru import (IOSS)?

IOSS include vânzările la distanță de bunuri care:
  sunt expediate sau transportate din afara UE la momentul 

vânzării;
  sunt expediate sau transportate în loturi cu o valoare 

care nu depășește 150 EUR;
  nu fac obiectul accizelor (aplicate în mod obișnuit 

produselor din alcool sau tutun).

 Ce livrări de bunuri sunt 
incluse în IOSS?

TOT CE TREBUIE SĂ ȘTIȚI  
DESPRE GHIȘEUL UNIC  
PENTRU IMPORT (IOSS)
Informații pentru vânzători

Începând cu 1 iulie 2021, scutirea de taxa pe valoare 
adăugată (TVA) pentru importul de bunuri a caror valoare 
nu depășește 22 EUR va fi eliminată. Ca urmare, TVA va fi 
datorata pentru toate bunurile importate în UE.

Ghișeul unic pentru import (IOSS) a fost creat pentru a facilita 
și simplifica declararea și plata TVA pentru vânzările la distanță 
de bunuri importate a căror valoare nu depășește 150 EUR.

Ce se schimbă de la 1 iulie 2021?

IOSS FACILITEAZĂ 
COLECTAREA, 
DECLARAREA ȘI PLATA 
TVA
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Vânzările la distanță de bunuri 
importate din țări terțe sau din teritorii 
terțe se referă la livrările de bunuri 
expediate sau transportate de către sau 
în numele furnizorului/vânzătorului, 
inclusiv atunci când furnizorul intervine 
in mod indirect în transportul sau 
expedierea bunurilor către un client 
dintr-un stat membru.

Un intermediar este o persoană 
impozabilă stabilită în UE. Persoana 
respectivă trebuie să îndeplinească 
obligațiile stabilite în cadrul IOSS, 
inclusiv cele privind declararea și plata 
TVA pentru vânzările la distanță de 
bunuri importate. Acest intermediar 
va primi un număr de identificare în 
scopuri de TVA pentru IOSS pentru 

fiecare persoană impozabilă pentru 
care este desemnat.

Persoanele impozabile care nu sunt 
stabilite în UE trebuie să desemneze 
un intermediar pentru a putea utiliza 
sistemul IOSS. Celelalte categorii de 
persoane impozabile pot desemna un 
intermediar, dar nu sunt obligate să 
facă acest lucru.

Statele membre ale UE sunt Austria, 
Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Croația, 
Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, 
Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, 
Lituania, Luxemburg, Malta, Țările de Jos, 
Polonia, Portugalia, România, Slovacia, 
Slovenia, Spania, Suedia și Ungaria. 

Glosar

   Informații suplimentare 
https://ec.europa.eu/vat-ecommerce

Dacă utilizați IOSS trebuie să faceți următoarele:
  să indicați/afișați valoarea TVA care urmează să fie 

achitată de cumpărătorul din UE, cel mai târziu la 
finalizarea procesului de comandă; 

  să asigurați colectarea TVA de la cumpărător pentru 
livrarea tuturor bunurilor eligibile care au ca destinație 
finală un stat membru al UE;

  să vă asigurați că bunurile eligibile sunt expediate în 
loturi a căror valoare nu depășește 150 EUR;

  în măsura în care este posibil, să indicați pe factură prețul 
plătit de cumpărător în EUR;

 să depuneți o declarație lunară de TVA în format electronic 
prin intermediul portalului IOSS din statul membru în 
care sunteți înregistrat pentru IOSS;

 să efectuați o plată lunară a TVA declarată în declarația 
de TVA către statul membru în care sunteți înregistrat 
pentru IOSS;

 să păstrați timp de 10 ani evidența tuturor vânzărilor 
eligibile pentru IOSS;

 să furnizați persoanei care declară bunurile la granița 
UE informațiile necesare pentru vămuire în UE, inclusiv 
numărul de identificare în scopuri de TVA pentru IOSS.

 Ce trebuie să faceți dacă 
utilizați sistemul IOSS?

Vă puteți înregistra compania pe portalul IOSS al oricărui 
stat membru UE, începând cu 1 aprilie 2021. Dacă compania 
dumneavoastră nu este stabilită în UE, va trebui în mod 
normal să desemnați un intermediar stabilit în UE pentru a vă 
îndeplini obligațiile privind TVA în cadrul IOSS. Înregistrarea 
dvs. pentru IOSS este valabilă pentru toate vânzările la 
distanță de bunuri importate către cumpărători din UE.

 Cum vă puteți 
înregistra pentru IOSS?

Nu este necesar să aplicați TVA pentru vânzările 
la distanță de bunuri importate în următoarele 
situații:
 Vindeți mai multe bunuri aceluiași cumpărător, 

iar aceste bunuri sunt expediate într-un pachet 
cu o valoare mai mare de 150 EUR. Aceste 
bunuri vor fi impozitate la efectuarea vămuirii 
în statul membru al UE;

  Vânzările la distanță de bunuri sunt facilitate 
printr-o interfață electronică2 precum o piață 
online sau o platformă. În această situație, 
interfața electronică este responsabilă pentru 
TVA datorata.

2  Pentru informații despre interfețele electronice, cum 
ar fi piețele online sau platformele, consultați fișa 
informativă dedicată

SE VOR APLICA 
UNELE EXCEPȚII



OSS este un sistem electronic care simplifică până la 95% 
din obligațiile privind TVA pentru vânzătorii de bunuri 
(inclusiv interfețe electronice care facilitează vânzarea) 
către cumpărătorii din întreaga UE, deoarece le permite:
  înregistrarea in scopuri de TVA prin mijloace electronice 

într-un singur stat membru pentru vânzări la distanță 
de bunuri în UE;

  declararea și plata TVA datorată pentru toate aceste 
vânzări de bunuri într-o singură declarație trimestrială 
de TVA in format electronic;

  colaborarea cu administrația fiscală a propriului stat 
membru și în propria limba, chiar dacă vânzările sunt 
transfrontaliere.

  Ce este Ghișeul unic (OSS)?

TOT CE TREBUIE SĂ 
ȘTIȚI DESPRE GHIȘEUL 
UNIC (OSS)
Informații pentru interfețele electronice care facilitează vânzări

Începând cu 1 iulie 2021, dacă o interfață electronică 
(piață online, platformă etc.) facilitează vânzări la distanță 
de bunuri de către un vânzător stabilit în afara UE către un 
cumpărător din UE, interfața electronică este considerată 
vânzător și este răspunzătoare pentru plata TVA.

Pentru a declara și plăti această TVA, interfața electronică 
va putea să se înregistreze cu ușurință într-un sistem 
electronic special numit Ghișeul unic (OSS). 

Ce se schimbă de la 1 iulie 2021?

SE ESTIMEAZĂ CĂ 
SISTEMUL OSS VA 
REDUCE POVARA 
ADMINISTRATIVĂ 
PENTRU COMPANIILE 
CARE ÎȘI DESFĂȘOARĂ 
ACTIVITATEA ONLINE 
CU PÂNĂ LA 95%

© Uniunea Europeană, 2021

PDF ISBN 978-92-76-24044-0  doi:10.2778/17924  KP-03-20-665-RO-N

comerțul electronic acum mai simplu 

noi reguli 
privind  
TVA, adaptate 
cerințelor pe viitor



Vânzările la distanță de bunuri  
interiorul intra-UE se referă la 
livrările de bunuri (care sunt deja în 
liberă circulație în UE) aflate într-un stat 
membru care sunt vândute și trimise 
de către sau în numele furnizorului/
vânzătorului unui client dintr-un alt 
stat membru.

Livrarea domestică de bunuri 
se referă la livrările de bunuri aflate 
în același stat membru în care se 
află clientul către care sunt trimise. 
Aceste mărfuri pot fi declarate în mod 
excepțional în sistemul OSS, dar numai 
de către o interfață electronică pentru 
livrările pe care aceasta le facilitează.

Interfața electronică reprezintă un 
concept larg, care permite comunicarea 
între două sisteme independente 
sau între sistem și utilizatorul final cu 
ajutorul unui dispozitiv sau program. O 
interfață electronică poate include un 
site web, un portal, un gateway, o piață 
online, o interfață pentru programul 
aplicației (application program 
interface, API) etc.

Statele membre ale UE sunt Austria, 
Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Croația, 
Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, 
Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, 
Lituania, Luxemburg, Malta, Țările de Jos, 
Polonia, Portugalia, România, Slovacia, 
Slovenia, Spania, Suedia și Ungaria.

Glosar

   Informații suplimentare 
https://ec.europa.eu/vat-ecommerce

Fiecare stat membru al UE va avea un portal OSS online 
unde interfețele electronice se pot înregistra de la 1 aprilie 
2021. Această înregistrare unică va fi valabilă pentru toate 
vânzările pe care le facilitează interfața electronică, precum 
și pentru toate livrările de bunuri sau de servicii intra-UE pe 
care le efectuează în nume propriu.

 Cum se poate înregistra o inter-
față electronică pentru OSS?

Dacă o interfață electronică utilizează sistemul OSS, trebuie 
să efectueze următoarele:
  să prezinteindice/afișeze suma valoarea TVA-ului care 

urmează să fie plătită de cumpărător, cel mai târziu după 
la finalizarea procesului de comandă. Cota de TVA este 
cea aplicabilă in statul membru în care bunurile sunt 
expediate sau transportate;

  să asigure colectarea TVA de la cumpărători pentru 
vânzările la distanță de bunuri  intra-UE și pentru livrările 
domestice de bunuri  pe care le facilitează; 

 să depună o declarație trimestrială de TVA în format 
electronic prin intermediul portalului OSS din statul 
membru în care interfața electronică este înregistrată 
pentru OSS;

 să efectueze o plată trimestrială a TVA declarată în 
declarația de TVA către statul membru în care interfața 
electronică este înregistrată pentru OSS;

 să păstreze timp de 10 ani evidența tuturor vânzărilor 
OSS pe care le facilitează.

Informațiile privind cotele de TVA în întreaga UE pot fi găsite pe 
site-urile fiecărui stat membru și pe site-ul Comisiei Europene1.

1 https://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/vatSearchForm.html

  Ce trebuie să facă o interfață 
electronică dacă utilizează 
OSS?

O interfață electronică este răspunzătoare pasibilă pentru de 
TVA atunci când facilitează următoarele aprovizionări livrări 
decu bunuri, realizate de un vânzător efectiv propriu-zis care 
nu este stabilit în UE, către cumpărători din UE:
  vânzări la distanță de bunuri în intra-UE  (de ex., 

comandarea și expedierea dintr-un alt stat membru al 
UE decât cel în care se află cumpărătorul); 

  livrarea domestică de bunuri (de ex., comandarea și 
expedierea din același stat membru al UE în care se află 
cumpărătorul). 

Se consideră că interfața electronică a facilitat vânzarea 
(vânzările) bunurilor atunci când permite unui cumpărător și 
unui vânzător să intre în contact prin intermediul interfeței 
electronice, iar rezultatul final este vânzarea bunurilor către 
cumpărătorul respectiv.

În ceea ce privește furnizarea de servicii și vânzările la distanță 
efectuate de către interfața electronică în nume propriu, 
consultați fișa informativă OSS pentru furnizori.

 Când devine o interfață 
electronică răspunzătoare 
pentru TVA aferentă vânzărilor 
la distanță de bunuri efectuate 
de către vânzători?



TOT CE TREBUIE SĂ 
ȘTIȚI DESPRE GHIȘEUL 
UNIC (OSS)
Informații pentru vânzători 

OSS este un sistem electronic care simplifică până la 95% din 
obligațiile privind TVA pentru vânzătorii de bunuri și servicii 
către consumatorii din întreaga UE, deoarece le permite:
  înregistrarea in scopuri de TVA prin mijloace electronice 

într-un singur stat membru pentru toate vânzările la 
distanță de bunuri intra-UE și pentru furnizarea de 
servicii de companii către consumatori și, astfel, evitarea 
înregistrării in scopuri de TVA în mai multe state membre;

  declararea și plata TVA datorata pentru toate aceste livrări 
de bunuri și servicii într-o singură declarație trimestrială 
de TVA in format electronic;

  colaborarea cu administrația fiscală a propriului stat 
membru și în propria limba, chiar dacă vânzările lor sunt 
transfrontaliere.

  Ce este Ghișeul unic (OSS)?

OSS include următoarele:
  toate serviciile prestate consumatorilor UE;
  vânzări la distanță de bunuri către cumpărători din UE.

  Ce vânzări sunt incluse în OSS?

În prezent, companiile UE care vând la distanță bunuri 
aflate în interiorul UE peste un anumit prag (35 000 sau 100 
000 EUR în funcție de statul membru) cumpărătorilor aflați 
într-un alt stat membru al UE trebuie să se înregistreze și să 
plătească TVA în statul membru al cumpărătorului. Această 
metodă este foarte costisitoare și anevoioasă. 

Începând cu 1 iulie 2021, intră în vigoare noi reguli.
Conform acestor noi reguli, sub pragul de 10 000 EUR 
TVA poate fi plătită în statul membru în care compania 
vânzătoare este stabilită.
Când acest prag a fost depășit, companiile se vor putea 
înregistra cu ușurință pentru Ghișeul unic (OSS) – unde pot 
declara și plăti cu ușurință TVA datorata în alte state membre.

Ce se schimbă de la 1 iulie 2021?

OSS FACILITEAZĂ 
COMERȚUL - INTRA-UE 
ȘI RAPORTAREA TVA
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Vânzările la distanță de bunuri 
intra-UE se referă la livrările de bunuri 
(care sunt deja în liberă circulație în 
UE) aflate într-un stat membru care 
sunt vândute și trimise de către sau în 
numele furnizorului/vânzătorului unui 
client dintr-un alt stat membru.

Statele membre ale UE sunt Austria, 
Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Croația, 
Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, 
Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, 
Lituania, Luxemburg, Malta, Țările de Jos, 
Polonia, Portugalia, România, Slovacia, 
Slovenia, Spania, Suedia și Ungaria.

Glosar

Fiecare stat membru al UE va avea un portal OSS online 
unde se pot înregistra companiile. Această înregistrare unică 
va fi valabilă pentru toate vânzările către consumatori din 
alte state membre UE.

  Cum vă înregistrați pentru OSS?

Dacă utilizați sistemul OSS, trebuie:
  să aplicați cota de TVA a statului membru în care sunt 

expediate bunurile sau în care sunt prestate serviciile;
  să colectați TVA de la cumpărător aferenta vânzărilor la 

distanță de bunuri intra-UE sau serviciilor prestate;
 să depuneți o declarație trimestrială de TVA in format 

electronic prin intermediul portalului OSS al statului 
membru în care sunteți înregistrat pentru OSS;

 să efectuați o plată trimestrială a TVA declarată în 
declarația de TVA către statul membru în care sunteți 
înregistrat pentru OSS;

 să păstrați timp de 10 ani evidența tuturor vânzărilor 
eligibile pentru OSS.

  Ce trebuie să faceți dacă 
utilizați OSS?

   Informații suplimentare 
https://ec.europa.eu/vat-ecommerce

Informațiile privind cotele de TVA în întreaga UE pot fi găsite 
pe site-urile fiecărui stat membru și pe site-ul Comisiei 
Europene.1

1 https://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/vatSearchForm.html
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